
 

Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

 

 
Møteinnkalling 

 
Utvalg: Formannskapet 
Møtested: møterom 1, Kommunehuset 
Dato: 25.10.2018 
Tidspunkt: 09:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.   
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. 
 
 
Oppmøte på Brøstad Bil AS kl.09:00 for bedriftsbesøk.  
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Saksliste 

 
Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 95/18 Godkjenning av møteprotokoll 13. og 
28.september 

 2018/51 

PS 96/18 Referatsaker   
RS 38/18 Rådmannen orienterer   
RS 39/18 Orientering næringssaker   
RS 40/18 Orientering budsjett 2019   
RS 41/18 Statsbudsjettet 2019 og det økonomiske 

opplegget for kommunene 
 2018/771 

RS 42/18 Halvårlig rapport ift fremdrift når det gjelder 
kjøp og investering i bygg og driftsmidler 

 2018/894 

RS 43/18 Notat vedrørende utbygging i Lavangen og 
øvrige investeringsbehov i Astafjord Vekst 

 2018/894 

PS 97/18 Møteplan 2019  2017/1056 
PS 98/18 Nasjonale satsinger – Realfagskommune og 

Inkluderende barnehage- og skolemiljø 
 2017/1103 

PS 99/18 Studiesenteret Midt-Troms – Søknad om 
dekning av utgifter til første skoleår for 
grunnskoleutdanning 1 – 7, Universitetet i 
Sørøst Norge 

 2018/891 

PS 100/18 Diverse tilskudd - formannskapets post  2018/44 
 
 
Marit Alvig Espenes 
ordfører
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2018/51 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 18.10.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Godkjenning av møteprotokoll 13. og 28.september 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 95/18 25.10.2018 
   

 

Vedlegg 
1 FS_Protokoll_180913 
2 FS_Protokoll_180928 

 

Saksopplysninger 
Formannskapets møteprotokoller er tilgjengelig på kommunens hjemmeside med unntak av 
28.9.18, men ligger vedlagt til saken.  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapets møteprotokoll av 13. og 28.september godkjennes.  

Ordførers innstilling: 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 
 

Møteprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet 
Møtested: møterom 2, Kommunehuset 
Dato: 13.09.2018 
Tid: 10:30-14:40 

 
Faste medlemmer som møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Marit Alvig Espenes ordfører AP 
Trine Nygård varaordfører AP 
Kjell Sverre Myrvoll medlem SP 
Haavard Danielsen medlem FRP 

 
Faste medlemmer som ikke møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Knut Arne Johansen MEDL FLD 
   

 
Varamedlemmer som møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   
   

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Marlin Antonsen fagleder servicetorg 
Tore Uthaug rådmann 
Karl Johan Olsen kommunalsjef helse og omsorg 
Unn-Tove Bakkevoll økonomileder 
Håkon Einar Haug NAV-leder 

 
 
 
Ingen merknader til innkalling og saksliste. Godkjent.  
 
 
Administrasjonen innkaller til og samkjører ekstra møte i adm.utvalget og formannskapet 28.september.  
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Underskrift: 
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka er i 
samsvar med det som ble vedtatt på møtet.     
 
 
 
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
 
ordfører rådmann 
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Saksliste 

 
Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 87/18 Godkjenning av møteprotokoll 23.august  2018/51 
PS 88/18 Referatsaker   
RS 34/18 Rådmannen orienterer   
RS 35/18 Orientering næringssaker   
RS 36/18 Næringsvennlig kommune - rapport X 2018/490 
RS 37/18 Invitasjon fra Senja 2020  2018/792 
PS 89/18 Planstrategi 2018  2018/611 
PS 90/18 Samlokalisering av arbeidsgiverkontroll i Midt-Troms  2018/500 
PS 91/18 Innkjøpsreglement  2018/4 
PS 92/18 Godkjenning av protokoller - lokale forhandlinger 

etter HTA kap. 3.4.1, 3.4.2, 5.1 
 2018/820 

 
 
Marit Alvig Espenes 
ordfører  
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PS 87/18 Godkjenning av møteprotokoll 23.august 2018/51 

 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapets møteprotokoll av 23.august godkjennes. 

Ordførers innstilling: 
 
 
Godkjenning av møteprotokoll 23.august 
 
Behandling i Formannskapet – 13.09.2018:  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 13.09.2018  
 
Formannskapets møteprotokoll av 23.august godkjennes. 
 
 

PS 88/18 Referatsaker / 

 
Referatsaker 
 
Behandling i Formannskapet – 13.09.2018:  
 
Rådmannen orienterer fra enhetene: kommunalsjef oppvekst og kompetanse, status Dyrøy Energi, 
arealplanen, studiesenteret, næringsvennlig kommune.  
 
NAV-leder Håkon Einar Haug orienterer om NAVsammenslåing. 
 
Kommunalsjef helse og omsorg Karl Johan Olsen orienterer om integrering, organisering og ombygging 
på sykehjemmet. 
 
Økonomileder Unn-Tove Bakkevoll orienterer om tertialrapport 2.  
 
Referatsakene tas til orientering. Enst.  
  
  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 13.09.2018  
 
Referatsakene tas til orientering.  
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RS 34/18 Rådmannen orienterer / 

RS 35/18 Orientering næringssaker / 

RS 36/18 Næringsvennlig kommune - rapport 2018/490 

RS 37/18 Invitasjon fra Senja 2020 2018/792 
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PS 89/18 Planstrategi 2018 2018/611 

 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Ihht. Plan- og bygningslovens § 10-1. legges kommunal planstrategi for Dyrøy kommune ut til høring i 
30 dager før endelig behandling i kommunestyret.  
 

Ordførers innstilling: 
 
 
Planstrategi 2018 
 
Behandling i Formannskapet – 13.09.2018:  
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 13.09.2018  
 
Ihht. Plan- og bygningslovens § 10-1. legges kommunal planstrategi for Dyrøy kommune ut til høring i 
30 dager før endelig behandling i kommunestyret. 
 
 

PS 90/18 Samlokalisering av arbeidsgiverkontroll i Midt-Troms 2018/500 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Dyrøy kommune vedtar etablering av Midt-Troms arbeidsgiverkontroll for kommunene Bardu, 

Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy i perioden 1.1.2019 til 31.12.2019. 
2. Dyrøy kommune vedtar framlagte samarbeidsavtale etter § 28-1 b Kommuneloven.  
3. Dyrøy kommune vedtar framlagte budsjett for 2019 på kr 2 698 284 samt fordeling av kostnader 

i henhold til forslag på kr 146 552,- som utgjør Dyrøy sin andel. 
 

Ordførers innstilling: 
 
 
Samlokalisering av arbeidsgiverkontroll i Midt-Troms 
 
Behandling i Formannskapet – 13.09.2018:  
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 13.09.2018  
 
1.Dyrøy kommune vedtar etablering av Midt-Troms arbeidsgiverkontroll for kommunene Bardu, Berg, 
Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy i perioden 1.1.2019 til 31.12.2019. 
2.Dyrøy kommune vedtar framlagte samarbeidsavtale etter § 28-1 b Kommuneloven.  
3.Dyrøy kommune vedtar framlagte budsjett for 2019 på kr 2 698 284 samt fordeling av kostnader i 
henhold til forslag på kr 146 552,- som utgjør Dyrøy sin andel. 
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PS 91/18 Innkjøpsreglement 2018/4

 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Fremlagte forslag til Innkjøpsreglement for Dyrøy kommune – vedtas. 

Ordførers innstilling: 
 
 
Innkjøpsreglement 
 
Behandling i Formannskapet – 13.09.2018:  
 
Forslag til vedtak Marit Alvig Espenes, AP: 
 
Som rådmannens forslag til vedtak, med tilleggspunkt, p.7: 
 
Lokale leverandører forespørres der det er mulig for innkjøp under 100 000,- 
  
Enst. vedtatt. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 13.09.2018  
 
Fremlagte forslag til Innkjøpsreglement for Dyrøy kommune – vedtas, med tilleggspunkt p.7:  
Lokale leverandører forespørres der det er mulig for innkjøp under 100 000,- 
 
 

PS 92/18 Godkjenning av protokoller - lokale forhandlinger etter HTA kap. 
3.4.1, 3.4.2, 5.1 2018/820

Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapet godkjenner protokoller fra de lokale lønnsforhandlinger mellom Dyrøy kommune og 
følgende fagforeninger: 
 

 HTA kap. 3.4.1 den 05.09.2018: rådmann, Fagforbundet, NITO. 
 HTA kap. 3.4.1 den 05.09.2018: Arbeidsgivers siste tilbud i uenighetsprotokoll (bruddprotokoll) 

med Samfunnsviterne vedtas.  
 HTA kap. 3.4.2 den 05.09.2018: Utdanningsforbundet, ensidig protokoll Tekna. 
 HTA kap. 5.1 den 05.09.2018: Fagforbundet, NITO, Naturviterne.  

  

Ordførers innstilling: 
 
 
Godkjenning av protokoller - lokale forhandlinger etter HTA kap. 
3.4.1, 3.4.2, 5.1 
 
Behandling i Formannskapet – 13.09.2018:  
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Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 13.09.2018  
 
Formannskapet godkjenner protokoller fra de lokale lønnsforhandlinger mellom Dyrøy kommune og 
følgende fagforeninger: 
  
HTA kap. 3.4.1 den 05.09.2018: rådmann, Fagforbundet, NITO. 
HTA kap. 3.4.1 den 05.09.2018: Arbeidsgivers siste tilbud i uenighetsprotokoll (bruddprotokoll) med 
Samfunnsviterne vedtas.  
HTA kap. 3.4.2 den 05.09.2018: Utdanningsforbundet, ensidig protokoll Tekna. 
HTA kap. 5.1 den 05.09.2018: Fagforbundet, NITO, Naturviterne. 
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Dyrøy kommune 
 

Møteprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet 
Møtested: Møterom 2, Kommunehuset 
Dato: 28.09.2018 
Tid: 13:30 

 
Faste medlemmer som møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Marit Alvig Espenes Leder AP 
Trine Nygård Nestleder AP 
Kjell Sverre Myrvoll Medlem SP 
Knut Arne Johansen Medlem FLD 

 
Faste medlemmer som ikke møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Haavard Danielsen MEDL FRP 
   

 
Varamedlemmer som møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Levi Jensen Haavard Danielsen FRP 
   

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Tore Uthaug  

 
 
   
 

 
 
 

 
 
Underskrift: 
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka er i 
samsvar med det som ble vedtatt på møtet.     
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Saksliste 

 
Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 93/18 Tertialrapport 2 - 2018  2018/925 
 
 
Marit Alvig Espenes 
ordfører  
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PS 93/18 Tertialrapport 2 - 2018 2018/925 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Tertialrapport 2 – 2018, tas til orientering. 
 

Ordførers innstilling: 

Tertialrapport 2 - 2018 
 
Behandling i Formannskapet – 28.09.2018:  
 
 
 
Forslag til vedtak Kjell-Sverre Myrvoll (SP):  
 
Tertialrapport 2 – 2018, tas til orientering. 
Formannskapet ber rådmannen kvalitetssikre Tertialrapport 2 og oppdatere rapporten, samt legge ved 
vedlegg fra enheter og tall på ansvarsnivå, til behandlingen i kommunestyret jfr vedtak i sak 35/18. 
  
Enst. vedtatt.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 28.09.2018  
 
Tertialrapport 2 – 2018, tas til orientering. 
Formannskapet ber rådmannen kvalitetssikre Tertialrapport 2 og oppdatere rapporten, samt legge ved 
vedlegg fra enheter og tall på ansvarsnivå, til behandlingen i kommunestyret jfr vedtak i sak 35/18. 
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PS 96/18 Referatsaker /

RS 38/18 Rådmannen orienterer /

RS 39/18 Orientering næringssaker /

RS 40/18 Orientering budsjett 2019 /



 

                                        

     Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref.  Arkivkode 
 Marianne Winther Riise 77 64 20 42 08.10.2018 2018/2997     
   Deres dato Deres ref. 
    

                                                                    
 

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon:  77 64 20 00 Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no 
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Justis- og kommunalavdelingen www.fylkesmannen.no/troms 

 
          
 
Dyrøy kommune   
Dyrøytunet 1 
  
9311 
Statsbudsjettet 2019 og det økonomiske opplegget for kommunene 

 
Regjeringen la i dag, 8. oktober 2018, frem statsbudsjettet for 2019 (Prop. 1S 2018-2019).  
 
Dette notatet gir en oppsummering av de viktigste elementene i statsbudsjettet for 2019 
vedrørende kommuneøkonomi, det generelle økonomiske opplegget for kommunene og 
anslag på frie inntekter i 2019 for kommunene i Troms.  
 
 
1 Kommuneøkonomien i 2018 
 
Etter RNB 2018 er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2018 oppjustert med 2,4 
mrd. kr., hvorav 2,1 mrd. kr. gjelder kommunene og 300 mill. kr. gjelder fylkeskommunene.  
Bakgrunnen er i hovedsak ekstraordinært store uttak av utbytter til personlig skatteytere for 
inntektsåret 2017.  
 
Den samlede pris- og kostnadsveksten (kommunal deflator) anslås til 3,0 % i 2018, dette er 
0,4 prosentpoeng høyere enn i RNB 2018. Kostnadsveksten skyldes økte strømpriser. Dette 
reduserer isolert realverdien av kommunesektorens inntekter i 2018 med 1,9 mrd. kr. 
 
I 2018 blir det utbetalt over 2,7 mrd. kr. fra havbruksfondet til i alt 164 kommuner og 10 
fylkeskommuner. Dette er ca. 460 mill. kr. mer enn anslått i RNB 2018. 
 
De ekstra skatte inntektene er av engangskarakter og videreføres ikke til 2019. Dette i 
motsetning til kostnadsveksten som videreføres til 2019. 
 
 
 
2 Generelt om kommuneopplegget i 2019 
 
Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens frie inntekter på ca. 2,6 mrd. kr., 
dette tilsvarer en realvekst på 0,7 %. Inntekstveksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2018 
slik det ble anslått i RNB 2018.  
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Side 2 av 12 

Hele veksten i frie inntekter i 2019 gis til kommunene. Dette skyldes at kommunene anslås å 
få økte demografiutgifter i 2019. Fylkeskommunene ventes å få noe reduserte 
demografiutgifter de nærmeste årene, som følge av nedgang i aldersgruppen 16-18 år.  
 
Særskilte satsinger innenfor veksten i de frie inntektene utgjør 500 mill. kr. for kommunene 
og 100 mill. kr. for fylkeskommunene. 
 
I kommuneproposisjonen 2019 som kom i mai 2018 ble det lagt opp til en vekst i de frie 
inntektene for kommunene på mellom 2,6 og 3,2 mrd. kr. Veksten som det legges opp til i 
statsbudsjettet for 2019 er i nedre intervall av dette.  
 
 
 

 
 
Figuren viser veksten i frie inntekter for 2019 regnet fra inntektsnivået slik det ble anslått i 
Revidert nasjonalbudsjett 2018 og fra oppdatert anslag på regnskap for 2018 i statsbudsjettet 
for 2019.  
 
Den foreslåtte veksten i frie inntekter i 2019 på ca. 2,6 mrd. kr. er regnet fra anslått 
inntektsnivå for 2018 i Revidert nasjonalbudsjett 2018. Oppjusteringen av kommunesektorens 
skatteinntekter i 2018 med 2,4 mrd. kr. i statsbudsjettet for 2019 påvirker derfor ikke nivået 
på sektorens inntekter i 2019. 
 
Når veksten regnes fra anslag på regnskap for 2018 blir inntektsveksten fra 2018 til 2019 
lavere, siden nivået som veksten regnes fra er betydelig oppjustert sammenlignet med nivået i 
Revidert nasjonalbudsjett 2018.  
 
Realveksten regnet fra RNB er 0,7 % mens realvekst fra anslag på regnskap er 0,1 %.  
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Side 3 av 12 

 
 
 
 
 
Tabellen under viser kostnader som må dekkes innenfor veksten i de frie inntektene:  
 

Kommuner 
(i mrd. kr.)

Fylkeskommuner 
(i mrd. kr.)

Kommunesktoren 
samlet (i mrd. kr.)

Vekst i frie inntekter 2019 2,6 0,0 2,6
Demografi -1,6 0,6 -1,0
Pensjonskostnader -0,5 -0,2 -0,7
Satsinger innenfor frie inntekter -0,5 -0,1 -0,6
Handlingsrom uten effektivisering 0,0 0,3 0,3
Effektivisering 0,5 % 1,0 0,2 1,2
Handlingsrom med effektivisering 1,0 0,5 1,5  
 
Endringer i befolkningssammensetning gir kommunene merutgifter på 1,6 mrd. kr. som må 
finansieres innenfor veksten i frie inntekter. Videre er veksten i kommunenes samlede 
pensjonskostnader anslått til 500 mill. kr. i 2019, ut over det som dekkes av den kommunale 
deflatoren. Disse kostnadene må også dekkes av veksten i de frie inntektene. 
 
Bindingene på de frie inntektene i form av økte demografikostnader og pensjonskostnader 
utgjør for kommunene 2,1 mrd. kr.  
  
I tillegg kommer regjeringens satsinger på tiltak finansiert innenfor de frie inntektene til 
kommunen på i alt 500 mill. kr.: 
 
- 200 mill. kr. med opptrappingsplanen på rusfeltet. 
- 200 mill. kr. begrunnes med tidlig innsats i skolen. 
- 100 mill. kr.  til opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering. 
 
For kommunene er hele handlingsrommet innenfor den veksten i frie inntekter disponert på 
demografi, pensjon og regjeringens satsinger.  
 
Regjeringen viser imidlertid til at handlingsrommet kan økes ved effektiv ressursbruk i 
kommunesektoren. Dersom kommunesektoren setter et effektiviseringskrav til egen 
virksomhet på 0,5 %, tilsvarer det 1,2 mrd. kr. for sektoren samlet i 2019. Kommunene vil 
slik kunne få økt handlingsrommet til ca. 1 mrd. kr. og fylkeskommunene 0,5 mrd.kr.  
 
 
2.1 Kommunal deflator (årlig pris- og lønnsvekst i kommunesektoren i prosent) 
 
For 2019 anslås deflator til 2,8 %.  Det er anslått en lønnsvekst i kommunene på 3,25 %, dette 
utgjør 2/3 i deflator.  
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Side 4 av 12 

Følgende kostnadselementer er ikke dekket av deflatoren:  
 

 Rentekostnader 
 Pensjonskostnader er dekket i budsjettdeflatoren i den grad de øker i takt med 

lønnsveksten. Dersom pensjonskostnadene øker mer enn lønnsveksten fanges ikke 
dette opp av deflatoren 

 Demografikostnader 
 
Kommunesektoren er dermed kompensert for anslått pris- og lønnsvekst på 2,8 % innenfor de 
foreslåtte inntektsrammer for 2019. 
 
2.2 Kommunal skattøre og anslag på skatteinntekter i 2019 
 
Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skattytere deles mellom staten, kommuner og 
fylkeskommuner. Fordelingen bestemmes ved at det fastsettes maksimalsatser på skattørene 
for kommuner og fylkeskommuner. 
 
I Kommuneproposisjonen 2019 ble det varslet at den kommunale skattøren skal fastsettes ut 
fra mål om at skatteinntektene for kommunesektoren skal utgjøre 40 pst. av de samlede 
inntektene. Det foreslås at den kommunale skattøren for 2019 reduseres med 0,25 
prosentpoeng til 11,55 prosent.   
 
Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2019 bygger bl.a. på 1,3 % 
sysselsettingsvekst og 3,25 % lønnsvekst fra 2018 til 2019. 
 
Kommunesektorens frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd. Tabell 3.3 i 
Prop.1S (2018-2019) viser de frie inntektene i 2018 og 2018, fordelt på skatteinntekter og 
rammetilskudd. 
 
Fylkesmannen oppfordrer kommunene til å gjennomføre regelmessige beregninger på egne 
frie inntekter gitt utviklingen i skatteinngangen for kommunen og ikke minst for landet. Gitt 
omfordelingseffektene som ligger i inntektsutjevningen og ettersom de fleste kommunene i 
Troms har skatteinntekter på under 90 % av landsgjennomsnittet, er det utviklingen nasjonalt 
som har størst betydning.  
 
Det er også viktig å være klar over at det i anslaget for skatteinntekter som legges til grunn i 
beregningen av frie inntekter i 2019 i statsbudsjettet, er forutsatt lik vekst for alle 
kommunene. Anslagene vil derfor være overvurdert for kommuner med lavere vekst i 
innbyggertallet enn landsgjennomsnittet siste år, og tilsvarende undervurdert for kommuner 
hvor veksten i innbyggertallet har vært større enn landsgjennomsnittet. Kommunene bør selv 
vurdere hva som er et realistisk skatteanslag for sin kommune i 2019.  
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Side 5 av 12 

2.3 Satsing på helse- og omsorg 
 
Psykologer i kommunene 
Fra 1. januar 2020 er det lovfestet at alle kommuner skal ha psykologkompetanse. Det har 
vært solid økning i rekruttering av psykologer i kommunene 2013-2018 og en ser at dette har 
medført flere lavterskeltilbud, bedre forebyggende helsearbeid, mer samarbeid med andre 
kommunale tjenester og med spesialisthelsetjenesten. Det foreslås å øke bevilgningen med 50 
mill. kr. til rekruttering av psykologer i kommunene- tilsvarende 125 nye psykologer. Se 
nærmere omtale i Prp. 1 S (2018-2019) for Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
Fastleger i kommunene 
Det settes av 25 mill. kr. til styrking av rekruttering og stabiliteten til allmennlegetjenesten, til 
sammen 39. mill. kr. i 2019. Det skal kunne gis tilskudd både til nyopprettede avtalehjemler, 
faste stillinger og eksisterende hjemler/stillinger hvor det er rekrutteringsutfordringer. 
 
Dagaktivitetstilbud for demente 
Regjeringen foreslår 50 mill. kr.  for å legge til rette for opprettelse av 450 nye plasser i 
dagaktivitetstilbud for demente, inkludert forhøyet tilskuddssats for 2019.  Som følge av 
Stortingets vedtak 463 (2017-2018) har regjeringen hevet tilskuddssatsen fra 30 % til 50 % 
ved opprettelse av plasser i 2019. Målet er å bygge ut tjenestetilbudet før plikten for 
kommunene til å tilby et dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens gjøres 
gjeldene fra 1. januar 2020. Gjennom de årlige budsjettframleggende fra 2012 til og med 2019 
har det blitt lagt til rette for i overkant av til sammen 8800 plasser. Det faktiske antallet 
plasser som finansieres av tilskuddet anslås til 3800 i 2018. Se nærmere omtale i Prp. 1 S 
(2018-2019) for Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser 
For 2019 foreslår regjeringen 130 mill. kr. og en tilsagnsramme på 2 612,6 mill. kr. for å 
legge til rette for om lag 1500 heldøgns omsorgsplasser. 50 % av tilsagnsrammen skal i 2019 
gå til ren netto tilvekst. Gjennom budsjettene for 2014-2018 er den statlige 
tilskuddsordningen forbedret og regjeringen har lagt til rette for flere søknader om tilskudd til 
heldøgns omsorgsplasser. Aktiviteten i ordningen har økt, og antallet plasser med innvilget 
tilskudd pr. år er i snitt om lag dobbelt sammenlignet med årene før 2014. Se nærmere omtale 
i Prp. 1 S (2018-2019) for Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
Utskrivningsklare rus og psykisk helse 
Det innføres betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB 
(tverrfaglig spesialisert rusbehandling) i 2019. Det foreslås derfor å flytte 185 mill. kr. fra 
regionale helseforetak til kommunerammen. Når kommunene får plikt til å betale for 
utskrivningsklare pasienter også for disse fagområdene, likestilles psykisk helse og rus med 
somatikk. NB. Betalingsplikten gjelder oppholdskommunen. Se nærmere omtale i Prp. 1 S 
(2018-2019) for Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
Opptrappingsplan for rusfeltet 
Det foreslås 281 mill. kr.  til Opptrappingsplanen for rusfeltet, hvorav 200 mill. kr.  gjennom 
styrking av kommunenes frie inntekter og 81 mill. kr.  gjennom tverrdepartemental 
oppfølging av opptrappingsplanen. Se nærmere omtale i Prp. 1 S (2018-2019) for Helse- og 
omsorgsdepartementet. 

20



Side 6 av 12 

 
 
Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 
Regjeringen foreslår 100 mill. kr. til opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering som 
en del av kommunenes frie inntekter. Med dette har regjeringen fulgt opp målsettingen om 
300 mill. kr. i stimuleringsmidler til opptrappingsplanen i perioden 2017-2019. Midlene 
fordeles etter delkostnadsnøkkelen for sosialhjelp. Se nærmere omtale i Prp. 1 S (2018-2019) 
for Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
 
2.4 Barnehage 
 
Regjeringen foreslår å utvide dagens ordning med gratis kjernetid for 3-,4-, og 5-åringer til 
også å omfatte 2-åringer. Forslaget vil gi familier med lav inntekt et rimeligere 
barnehagetilbud og bidra til økt barnehagebruk for familier med lav inntekt, og bedre 
integreringen og språkopplæringen blant minoritetsspråklige barn. Rammetilskuddet økes i 
denne forbindelse med 45,7 mill. kr. i 2019. 
 
I tillegg foreslår regjeringen ca. 10 mill. kr. til opprettelse av nye studieplasser for 
barnehagelærere. Dette vil bidra til økt tilgang på barnehagelærere.  
 
Maksimal foreldrebetaling øker med 50 kr. pr. mnd. fra 1. august 2019. Som følge av dette 
reduseres rammetilskuddet til kommunene med 65,8 mill. kr. i 2019.  
 
 
 
2.5 Skole (lærernorm) 
 
Siden 2005 er det bevilget øremerkede midler som har sikret flere lærere i grunnskolen. 
Høsten 2018 ble lærernormen i grunnskolen innført, og det ble bevilget totalt 1,4 mrd. kr. i 
2018. I 2019 foreslår regjeringen å videreføre den øremerkede bevilgningen til flere 
lærerårsverk med 1,468 mrd. kr. I tillegg er 200 mrd. kr. av veksten i de frie inntektene til 
kommunene begrunnet med en særskilt satsing på tidlig innsats i skolen, som blant annet 
benyttes til flere lærerårsverk ved opptrapping av lærernormen i 2019. 
 
Både de 200 mill. kr. av veksten i frie inntekter og om lag 1 mrd. kr. av den øremerkede 
bevilgningen vil bli fordelt til kommunene etter grunnskolenøkkelen. Dette gjør det mulig å 
øke lærertettheten også i kommuner som allerede oppfyller kravet i lærernormen. Se nærmere 
omtale i Prp. 1 S (2018-2019) for Kunnskapsdepartementet. 
 
 
 
 2.6 Korreksjonssaker 
 
Ved pålegg om nye eller utvidede oppgaver for kommunesektoren, avvikling av oppgaver 
eller regelendringer som har økonomiske konsekvenser, skal kommunesektoren kompenseres 
eller trekkes i frie inntekter på grunnlag av beregnet endring i økonomisk belastning. Disse 
endringene kommer i tillegg til veksten i frie inntekter. Dette er såkalte korreksjonssaker og er 
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omtalt i sin helhet i tabell 7.20 i budsjettproposisjonen s. 181. Under vises kun saker som er 
aktuelle for kommunene. 
 
 
Endringer i finansiering, herunder innlemminger i rammetilskuddet 

 Boligsosialt kompetansetilskudd, 15,6 mill. kr. 
 Tilskudd til boligsosialt arbeid, 8,9 mill. kr. 
 Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenesten, -5,6 mill. kr. 

 
Korreksjoner 

 Økt inntektsgrense for gratis kjernetid i barnehage fra 1. august 2018, helårseffekt, 
47,1 mill. kr. 

 Gratis kjernetid i barnehage for 2-åringer fra familier med lav inntekt fra 1. august 
2019, 47,7 mill. kr. 

 Økt foreldrebetaling i barnehage med 110 kr. pr. mnd. fra januar 2018, helårseffekt, -
21,9 mill. kr.  

 Økt foreldrebetaling i barnehage med 50 kr. pr. mnd. fra 1. august 2019, -65,8 mill. kr.  
 Skjønnstilskudd, engangsbevilgning i 2018 til retaksering ifm. endring i 

eiendomsskatt, -74,5 mill. kr.  
 Kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og 

tverrfaglig spesialiserte behandling av rusavhengighet, 185 mill. kr. 
 Takstoppgjør for allmennleger i 2018, helårseffekt, 100 mill. kr. 
 Statlig og private skoler, økning i elevtall, -103 mill. kr. 

 
 
2.7 Toppfinansieringsordning for ressurskrevende tjenester 
  
På bakgrunn av utgiftsveksten de siste årene foreslår regjeringen en moderat endring av 
ordningen i 2019. Innslagspunktet prisjusteres, og økes med kr. 50 000 utover dette.  Det nye 
innslagspunktet blir da kr. 1 320 000. 
 
Kompensasjonsgraden foreslås uendret på 80 %. 
 
 
2.8 Kommunereformen 
 
I følge regjeringen er det særlig to forhold som gjør det nødvendig å jobbe videre med 
kommunesammenslåinger:  

• Små kommuner har for liten kapasitet og kompetanse  
• Det er behov for en mer helhetlig og bærekraftig samfunns- og næringsutvikling 

  
Kommunereformen vil derfor fortsette. Det blir gode og langsiktige økonomiske virkemidler 
for kommuner som ønsker å slå seg sammen. Fordi småkommuner vil oppleve størst 
utfordringer, er det også de som får de sterkeste insentivene til å slå seg sammen. 
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Regjeringen slår sammen tilskuddene til dekning av engangskostnader og reformstøtte. Det 
nye tilskuddet vil bli utbetalt allerede ved nasjonalt vedtak om sammenslåing. (tidligere ble 
reformstøtten først utbetalt når nye kommuner faktisk trådte i kraft). 

I standardmodellen for engangstilskudd er minstesatsen for to kommuner under 15 000 
innbyggere som slår seg sammen 25 millioner kroner. Deretter økes tilskuddsbeløpet med 10 
millioner kroner per ny kommune i sammenslåingen. 
 
Vi fortsetter med inndelingstilskuddet, som gir kompensasjon for tap av basistilskudd og 
nedgang i distriktstilskudd. Full kompensasjon gis i 15 år, deretter trappes det ned over 5 år.  
  
Kommuner som vurderer kommunesammenslåing, skal også få støtte til å informere og spørre 
innbyggerne om retningsvalget. Hver kommune vil kunne få 100 000 kroner til dette arbeidet. 
  
Fylkesmannen vil fortsatt ha en sentral rolle i kommunereformen. Hvert embete styrkes i 
denne forbindelse med 1,3 mill. kr. til nye årsverk.  
 
Det settes ikke tidsfrister for vedtak om sammenslåinger nå. Departementet vil fortløpende 
følge opp vedtak fra kommuner om sammenslåing, og sørge for at disse vedtas av Kongen i 
statsråd. 
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3. Vekst i frie inntekter for kommunene i Troms 
 
Tabellen på neste side viser anslag på frie inntekter i 2019 for kommunene i Troms og anslått 
nominell vekst og realvekst, målt fra anslag på oppgavekorrigert regnskap 2018. Realveksten 
tar hensyn til anslått lønns- og prisvekst i 2019 på 2,8 % (kommunal deflator).  
 

Kommune

Anslag på frie 
inntekter 2019 

(1000 kr.)

Anslag på 
oppgavekorrigert 
vekst 2018-2019 

(1000 kr.)

Nominell vekst 
2018-2019 
(prosent)

Realvekst 2018-2019 
(prosent) (kommunal 

deflator er 2,8 %)

1929 Berg 75 668 4 574 6,4 3,6
1928 Torsken 88 495 4 270 5,1 2,3
1922 Bardu 247 916 9 368 3,9 1,1
1941 Skjervøy 202 031 7 133 3,7 0,9
1931 Lenvik 736 767 25 323 3,6 0,8
1924 Målselv 411 373 12 322 3,1 0,3
1933 Balsfjord 364 726 10 466 3,0 0,2
1903 Harstad 1 415 934 38 074 2,8 0,0
1917 Ibestad 110 230 2 752 2,6 -0,2
1927 Tranøy 125 805 3 236 2,6 -0,2
1902 Tromsø 4 044 087 98 618 2,5 -0,3
1936 Karlsøy 171 515 4 095 2,4 -0,4
1926 Dyrøy 99 077 2 206 2,3 -0,5
1939 Storfjord 147 301 3 337 2,3 -0,5
1942 Nordreisa 309 509 6 951 2,3 -0,5
1943 Kvænangen 114 258 2 551 2,3 -0,5
1920 Lavangen 93 573 1 942 2,1 -0,7
1911 Kvæfjord 205 892 3 997 2,0 -0,8
1925 Sørreisa 211 712 3 950 1,9 -0,9
1940 Kåfjord 159 476 2 753 1,8 -1,0
1913 Skånland 204 500 3 369 1,7 -1,1
1923 Salangen 148 214 2 457 1,7 -1,1
1938 Lyngen 221 965 2 852 1,3 -1,5
1919 Gratangen 90 301 861 1,0 -1,8
Skjønnsmidler 
som fordelest 
gjennom året 14 231 4 197
Troms 10 014 556 261 654 2,7 -0,1

Hele landet 315 086 249 8 952 117 2,9 0,1  
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Fra 2018 til 2019 er det på landsbasis anslått en nominell vekst på 2,9 % og en realvekst på 
0,1 % i kommunenes frie inntekter (fra anslag på oppgavekorrigert regnskap for 2018). 
Kommunene i Troms anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,7 % og 
en realnedgang på 0,1 %.  
 
Vi gjør oppmerksom på at dette vekstanslaget inkluderer en oppjustering av skatteinntektene i 
kommunesektoren i 2018 på 2,4 mrd. kr. i Prop. 1 S for 2019. Bakgrunnen er i hovedsak 
ekstraordinært store uttak av utbytter til personlig skatteytere for inntektsåret 2017.  
 
I all hovedsak kan variasjonen i veksten mellom kommunene forklares med utvikling og 
endring i befolkningen, endringer i skjønnstilskuddet og andre endringer i inntektssystemet.  
 
I Troms har 7 av 24 kommuner vekst som er høyere enn realveksten på landsbasis (0,1 %). 
 
16 av kommunene i Troms har realnedgang i frie inntekter for 2019.   
 
 
 
4 Skjønnsmidler i 2019 
 
Skjønnsrammen til Fylkesmannen i Troms og Finnmark ble samlet redusert i 2019 med 25 
mill. kr (16 %), til 131,6 mill. kr. Reduksjonen er begrunnet med en gradvis utjevning av 
forskjeller i basisrammen pr. innbygger, mellom fylkene, ref. Kommuneproposisjonen for 
2019. 
 
Det vises her til Fylkesmannen i Troms sitt brev til Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet av 13. september 2018, som er frigjort i forbindelse med 
offentliggjøringen av statsbudsjettet, der fordeling av skjønnsmidler pr. kommune i Troms og 
fordelingskriteriene fremgår. Brevet vil bli lagt ut på våre hjemmesider sammen med 
fordelingsmodellen (excel-fil) og annet materiell om statsbudsjettet 2019.  
 
 
5 Inntektssystemet 
 
Regionalpolitiske tilskudd prisjusteres, med unntak av Regionsentertilskuddet. 
 
Distriktstilskudd Nord- Norge 
 
Nord-Norge og Namdalstilskudd prisjusteres, nye satser er som følger: 
 
 Sats pr. innbygger 

2019 (kroner) 
Sats pr. innbygger 
2018 (kroner) 

Troms (utenfor tiltakssonen) 3 371 3 279 
Tiltakssonen i Troms 3 972 3 864 
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Småkommunetillegg til kommuner med under 3 200 innbyggere: 
 
15 av16 kommuner i Troms som kvalifiserer til småkommunetillegg har en verdi på 
Distriktsindeksen som er lavere enn grensen for at småkommunetillegget reduseres. Kun 
Skånland, med en Distriktsindeks på 36 får redusert satsen til 5 130. Oversikt over verdi på 
Distriktsindeksen finnes i grønt hefte tabell D-k. 
 
Satser småkommunetillegg 2019 er prisjustert, nye satser er som følger:  
 
 Småkommunetillegg pr. 

kommune utenfor 
tiltakssonen (1000 kr.) 

Småkommunetillegg pr. 
kommune, kommuner i 
tiltakssonen (1000 kr.) 

Distriktsindeks 0-35 5 698 12 341 
Distriktsindeks 36-38 5 130 11 107 

 
 
Inntektsgarantiordningen (INGAR)  
Inntektsgarantiordningen i inntektssystemet for kommunene er en overgangsordning som 
sikrer at alle kommuner har en vekst i rammetilskuddet fra ett år til det neste som i 2019 er 
lavere enn 400 kroner per innbygger under landsgjennomsnittet. Det gjøres ingen endringer i 
denne ordningen i 2019. 
 
Regionsentertilskudd 
Tilskuddet går til kommunene der det er fattet et nasjonalt vedtak om sammenslåing i 
perioden for kommunereformen, og som etter sammenslåingen får om lag 8 000 innbyggere. 
Tilskuddet tildeles med en sats pr. innbygger på kr. 66 og en sats pr. sammenslåing på 3,158 
mill. kr. Satsene er satt slik at 40 % av tilskuddet fordeles med en sats pr. innbygger og 60 % 
med en sats pr. sammenslåing. Kommuner som mottar storbytilskudd kan ikke motta 
regionsentertilskudd. Det er avsatt 200 mill. kr. i 2019 til dette formålet. 
 
Midlene er fordelt pr. kommune i grønt hefte, tabell 1-k. I Troms gjelder dette Torsken, 
Tranøy, Berg og Lenvik. Midlene bør brukes til fellestiltak for den nye sammenslåtte 
kommunen. 
 
Veksttilskudd 
Veksttilskuddet gis til kommuner med særlig høy befolkningsvekst. For 2019 foreslås at 
veksttilskuddet gis til kommuner som gjennom den siste treårsperioden har hatt en 
gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst som er høyere enn 1,4 % (samme grense som 2018). 
Satsen pr. innbygger utover vekstgrensen prisjusteres og settes til kr. 58 792. 
 
I Troms er det bare Lavangen og Torsken som mottar veksttilskudd i 2019, ref. tabell 1-k i 
grønt hefte. 
 
Overgangsordning til kommuner som slår seg sammen  
Fra og med 2019 vil denne kompensasjonen bli gitt til aktuelle kommuner gjennom 
innbyggertilskuddet med særskilt fordeling, ref. grønt hefte tabell C-k. I Troms er denne 
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ordning kun aktuell for Skånland og Lenvik som mottar henholdsvis kr. 47 000 og kr. 2 
805 000 i 2019.   
 
Kompensasjon for bortfall av eiendomsskatt på produksjonsutstyr og installasjoner 
I forbindelse med statsbudsjettet 2018 vedtok Stortinget å frita produksjonsutstyr og -
installasjoner for eiendomsskatt fra og med 2019. Regelendringene skal fases inn over syv år. 
Forslaget vil gi næringslivet skattelettelser og bedre rammebetingelser, men tilsvarende 
redusert eiendomsskatt til kommunene.  
 
Stortinget har bedt regjeringen sørge for at det gis tilnærmet full kompensasjon til kommuner 
som får redusert eiendomsskatt som følge av lovendringen, begrenset oppad til 500 millioner 
kroner. Ettersom lovendringen fases inn over 7 år, vil også kompensasjonen fases inn over 7 
år. I 2019 vil derfor 71 millioner kroner gis til kommuner som får lavere inntekter som følge 
av lovendringene. Som følge av lovendringen må kommunene retaksere de berørte anleggene. 
I 2018 får kommunene 72,5 millioner kroner i kompensasjon for kostnadene dette medfører, 
ref. brev til kommunene i Troms fra Fylkesmannen av 22. juni 2018. Midlene vil bli fordelt 
etter 1. november 2018. 
 
For øyeblikket vet vi ikke hvordan lovendringene vil slå ut for enkeltkommuner. Først når den 
pågående retakseringen er gjennomført, vil kommunene ha informasjon om hvordan dette vil 
slå ut for dem økonomisk. KMD vil da kartlegge de kommunevise utslagene og fordele 
kompensasjonen på kommunene. Regjeringen vil komme tilbake med omtale av dette i 
revidert nasjonalbudsjett 2019. 

----------------------- 
 
 
Vi minner om at kommunene i KMDs nettløsning Frie inntekter kan se fordelingen av 
rammetilskuddet og anslaget på skatteinntektene for 2019. 
 
Fylkesmannen står til rådighet dersom det skulle være behov for ytterligere informasjon om 
det økonomiske opplegget for kommunene i 2019.  
 
Marianne Winther Riise, 776 42042, fmtrmwr@fylkesmannen.no 
 
 
Med hilsen 
 
 
Jan-Peder Andreassen 
kommunaldirektør 

 

 
 
 Marianne Winther Riise 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk Brøstadbotngodkjent og har ikke håndskrevne signatur.
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Fra:                                    Kjell-Sverre Myrvoll
Sendt:                                mandag 15. oktober 2018 11.08
Til:                                      Marit Alvig Espenes;Tore Uthaug;'Bernhardt Halvorsen';'Eva Ottesen';'Sigrun 
Wiggen Prestbakmo';Frode Skuggedal (Frode.Skuggedal@salangen.kommune.no);Ole K. 
Severinsen;'erling.hanssen@lavangen.kommune.no';Heidi Aasen;'kristine.haugen@yahoo.no'
Cc:                                      'Jon Christian Anker';John Kenneth Overgård (john@avekst.no);Marthe Johnsen 
Wilhelmsen;Arnold Paulsen (arpet-p@online.no);Eva Christensen (eva-gis@online.no);May Britt Flatmo
Emne:                                Notat vedrørende utbygging i Lavangen og øvrige investeringsbehov i Astafjord 
Vekst

Hei!
 
Takker for et godt møte med dere.
 
Undertegnede har laget et kort notat fra møtet, som følger under:
 
Notat eiermøte angående  investeringsbehov i Astafjord Vekst AS
 
Tilstede: 
Dyrøy: Marit A Espenes, Tore Uthaug
Salangen: Sigrun W. Prestbakmo, Frode Skuggedal og Heidi Aasen
Lavangen: Kristine Haugen
Gratangen: Meldt forfall, men blir fulgt opp i etterkant av dette møtet
Astafjord Vekst AS: Kjell-Sverre Myrvoll, Jon Christian Anker og John Kenneth Overgård.
 
Innledning
Styreleder og daglig leder gikk gjennom behovene for renovering av bygningsmassen i Lavangen sett opp 
mot tidligere låneopptak med kommunal garanti fra de fire eierkommunene. Viser for øvrig til utsendt 
brev med informasjon om status datert 29.8.2018.
 
Kort oppsummert er den innvilgede kredittrammen vært brukt til kjøp og renovering av eiendommen i 
Salangen, bytte av tak i Lavangen, og gjenstående del vil gå til bytte av ventilasjonsanlegg i bygget her i 
Lavangen.
 
Det er pr nå et behov for investeringer på mellom 5 – 7.mill kroner i bygningsmassen her på Tennevoll. 
Det er i tillegg et behov for reinvesteringer i vaskemaskiner i Gratangen, samt behov for fremtidige 
investeringer i Dyrøy kommune, når tjenestetilbudet der er på plass.
 
Drøftinger:
Det ble i møtet drøftet innretninger og eventuell søknad om kommunal garanti for å gjennomføre 
renoveringen av bygget i Lavangen, samt løse andre investeringsprosjekter i Astafjord Vekst AS.
 
Det ble fremhevet viktigheten fra eierne om en klar strategi for utviklingen i bedriften, og en langsiktig 
investeringspakke som innbefatter alle deler av bedriften og eierkommunen.
 
Viktig at det blir opprettholdt en desentralisert struktur der det utføres tjenester i alle eierkommunene av et 
visst omfang og verdi. Dette må ses i sammenheng med pågående strategiprosess og investeringsbehov.
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Det skal avholdes særmøter mellom Astafjord Vekst AS og Lavangen kommune om eventuell felles bruk 
av deler av arealet i Nessveien 15 på Tennevoll, som en del av prosjekteringen og saksgrunnlaget til 
kommende styremøte.
 
Fremdrift:
Styret behandler forslag til investeringer i perioden 2019 -2023 med finansiering/budsjett i møte som skal 
avholdes 29.10.2018. Styret skal i dette møtet ta stilling til anbudsutlysning av det konkrete 
byggeprosjektet med forbehold om godkjenning i styret og finansiering.
 
Styret og daglig leder jobber videre med finansieringsløsninger som drøftes med eierkommunene i 
etterkant av styremøtet 29.10 og fremover mot årsskiftet. Denne prosessen skal avklare behovet for 
fremtidige investeringer i alle fire kommuner, og muligheten for å fremme en ny sak om finansiering med 
kommunale garantier som fremmes til politisk behandling i eierkommunene.  
 
 
 
Med vennlig hilsen
 
 
Kjell-Sverre Myrvoll
Streleder
Astafjord Vekst AS
Tlf: 410 20 861
kjell.myrvoll@dyroy.kommune.no
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2017/1056 

Saksbehandler: Marlin Antonsen 

Dato: 24.09.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Møteplan 2019 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 97/18 25.10.2018 
Kommunestyret   

 

Vedlegg 
1 Møteplan 2019 Midt-Troms Regionråd 
  

 

Saksopplysninger 
Kommuneloven bestemmer at folkevalgte organer holder møter som fastsettes av organet selv, 
og ellers når organets leder, eller minst 1/3 av medlemmene krever det, jfr. § 32. 
 
Den politiske strukturen med gjennomgående representasjon krever en helhetlig møteplan. Det 
samme er nødvendig for å sikre en hensiktsmessig og rasjonell saksgang mellom 
formannskap/utvalg og kommunestyret. Møteplanen må ta hensyn til regional møteplan for 
regionrådet og administrativt råd. 
 
Formannskapets innstilling foreslås og sendes ut til resterende utvalg (omstillingsstyret, Dyrøy 
kontrollutvalg, Dyrøy ungdomsråd) og andre styrer, råd og utvalg som Dyrøy menighetsråd og 
rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, for innspill før kommunestyrets behandling 
6.desember. 

Administrasjonens vurdering 
Administrasjonen legger fram samlet forslag til møteplan for 2019. Regionale møter vises i egen 
oversikt. Administrasjonen har tatt hensyn til skolerute og til dels fylkestingets møteplan. 
Regionrådet i Midt-Troms har lagt til et felles kommunestyremøte den 25. februar, nærmere 
informasjon blir gitt etter regionrådets behandling av innhold for møtet og møtested. 
Kommunestyret gjøres oppmerksom på at 21.februar er et ordinært kommunestyremøte i Dyrøy.  
Siden det er kommune- og fylkestingsvalg 8. og 9.september, vil det være et konstituerende 
kommunestyremøte 10.oktober, administrasjonen vurderer det som nødvendig med et ekstra 
kommunestyremøte i november med tanke på budsjettprosess og eventuelle nye representanter. 
De siste utvalgsmøtene vil i stor grad være delegert til å velge representanter til ulike 
styrer/utvalg. 
 
For å ha en god flyt mellom møtene vurderer administrasjonen det som hensiktsmessig å 
gjennomføre kommunestyremøter og formannskapsmøter på torsdager, møter i plan- og 
naturutvalg, oppvekst- og omsorgsutvalget på tirsdager og møter i eldrerådet på onsdager. 
Styremøter i Nordavind Utvikling KF sammenfaller med andre utvalgsmøter, med unntak av 

32



23.mai hvor Nordavind Utvikling ønsker et lengre møte. Formannskapet sitter som styre til 
Nordavind Utvikling KF. Omstillingsstyret, Dyrøy kontrollutvalg og Dyrøy ungdomsråd vedtar 
egne møtedatoer, disse implementeres etter de er vedtatt. Administrasjonen gjør oppmerksom på 
at møtedag ikke er ivaretatt for alle møtene og møtedato vil være gjeldende.  
 
Møtestart for utvalgsmøter foreslås og starte kl. 09:00 med mindre noe annet oppgis i 
innkallingen av uforutsette årsaker. Administrasjonen vil etterstrebe å holde møteplanen slik den 
vedtas, endringer på vedtatte møteplan vil kun forekomme om noe uforutsett dukker opp og vil 
oppdateres på den politiske møteplanen på kommunens hjemmeside.  
 
Administrasjonen ønsker å gjøre kommunestyret oppmerksom på kommunelovens § 40, punkt 1:  
 
§ 40. Rett og plikt til å delta i møter i kommunale og fylkeskommunale organer. Inhabilitet. 
Rett til dokumentinnsyn.  
 

1. Den som er valgt som medlem av kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ, 
plikter å delta i organets møter, med mindre det foreligger gyldig forfall.  

 
 
Forslag til møteplan 2019 
 
 

 KST FSK ADM AMU OpOm PNU ER NUKF OMS DKU DUR 

Januar  31.      31.    
Februar 21. 25.  14. 14. 12. 5.      
Mars  14.   26.  20. 14.    
April 11. 3.    2.      
Mai  9. 15. 15. 28.  29. 23.    
Juni 13. 5.    4.      
Juli            
August  29.          
September  26. 5. 5. 3. 17. 18. 5.    
Oktober 10.konst 24.          
November 7. 14.26.     27.     
Desember 12.  5. 5. 3. 4.  5.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Forklaringer: KST=kommunestyret, FSK=Formannskapet, ADM=administrasjonsutvalget, 
AMU=arbeidsmiljøutvalget, OpOm=oppvekst- og omsorgsutvalget, PNU=plan- og 

 
RR AR 

Januar 29. Berg 16. Tranøy 
Februar 

 
 

Mars 18. Arbeidsmøte 
 

April 5. Bardu   
Mai 6. Arbeidsmøte 22. Lenvik 
Juni 3. Torsken  
Juli   
August 23. Lenvik/Husøy 14. Dyrøy 
September 16. Arbeidsmøte 25. Bardu 
Oktober 7. Tranøy 17. 
November 4. Arbeidsmøte 20. Målselv 
Desember 2. Sørreisa  

33



naturutvalget, NUKF=styret Nordavind Utvikling KF, ER=eldrerådet, OMS= omstillingsstyret, 
DKU= Dyrøy kontrollutvalg, RR=regionrådet, AR=administrativt råd. 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Møteplanen for 2019 vedtas. 

Ordførers innstilling: 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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      2019 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember 
1 Ti  1 Fr  1 Fr  1 Ma  1 On Skolefri 1 Lø  1 Ma  1 To  1 Sø  1 Ti  1 Fr  1 Sø  

2 On  2 Lø  2 Lø  2 Ti  2 To  2 Sø  2 Ti  2 Fr  2 Ma  2 On  2 Lø  2 Ma RR  URMT 
Sørreisa 

3 To  3 Sø  3 Sø  3 On  3 Fr  
 3 Ma RR 

Torsken 3 On  3 Lø  3 Ti  3 To Høstferie 
 3 Sø  3 Ti  

 

4 Fr  4 Ma  4 Ma Vinterferie 4 To  4 Lø  4 Ti  4 To  4 Sø  4 On  4 Fr Høstferie 
 4 Ma Arbeidsmøte 

RR 4 On  

5 Lø  5 Ti  5 Ti Vinterferie 5 Fr RR 
Bardu 5 Sø  

 5 On  5 Fr  5 Ma  5 To  5 Lø  
 5 Ti  5 To  

6 Sø  6 On  6 On Vinterferie 6 Lø  6 Ma Arbeidsmøte 
RR 6 To  6 Lø  6 Ti  6 Fr  6 Sø  6 On  6 Fr  

7 Ma Skolestart 7 To  7 To Vinterferie 7 Sø  7 Ti  7 Fr  7 Sø  7 On  7 Lø  7 Ma RR 
Tranøy 7 To  7 Lø  

8 Ti NORD I SØR 8 Fr  8 Fr Vinterferie 8 Ma  8 On  8 Lø  8 Ma  8 To  8 Sø VALG 8 Ti  8 Fr  8 Sø  

9 On  9 Lø  9 Lø  9 Ti  9 To  9 Sø  9 Ti  9 Fr  9 Ma VALG 9 On URMT 
 9 Lø  9 Ma  

10 To  10 Sø  10 Sø  10 On Kom.befar 
URMT 10 Fr  10 Ma  10 On  10 Lø  10 Ti  10 To  10 Sø  10 Ti Fylkesting 

11 Fr  11 Ma  11 Ma Fylkesting 11 To Kom.befar 
TFK 11 Lø  11 Ti  11 To  11 Sø  11 On  11 Fr  11 Ma  11 On Fylkesting 

12 Lø  12 Ti  12 Ti Fylkesting 12 Fr  12 Sø  12 On  12 Fr  12 Ma  12 To  12 Lø  12 Ti  12 To Fylkesting 

13 Sø  13 On  13 On Fylkesting 13 Lø  13 Ma  13 To  13 Lø  13 Ti  13 Fr  13 Sø  13 On Kom.befar 
TFK 13 Fr Fylkesting 

14 Ma  14 To  14 To Fylkesting 14 Sø  14 Ti  14 Fr  14 Sø  14 On AR 
Dyrøy 14 Lø  14 Ma Fylkesting 14 To Kom.befar 

TFK 14 Lø Fylkesting 

15 Ti  15 Fr  15 Fr Fylkesting 15 Ma Påskeferie 15 On  15 Lø  15 Ma  15 To  15 Sø  15 Ti Fylkesting 15 Fr  15 Sø  

16 On AR 
Tranøy 16 Lø  16 Lø  16 Ti Påskeferie 16 To  16 Sø  16 Ti  16 Fr  16 Ma Arbeidsmøte 

RR 16 On Fylkesting 16 Lø  16 Ma  

17 To  17 Sø  17 Sø  17 On Påskeferie 17 Fr  
 17 Ma Fylkesting 17 On  17 Lø  17 Ti  17 To Fylkesting 17 Sø  17 Ti  

18 Fr  18 Ma  18 Ma Arbeidsmøte 
RR 18 To Påskeferie 18 Lø  18 Ti Fylkesting 18 To  18 Sø  18 On  18 Fr Fylkesting 18 Ma  18 On  

19 Lø  19 Ti AR 
Tromsø 19 Ti  19 Fr Påskeferie 19 Sø  19 On Fylkesting 19 Fr  19 Ma Skolestart 19 To  19 Lø  19 Ti  19 To  

20 Sø  20 On Fylkesmann      
februar 20 On  20 Lø  20 Ma  20 To Fylkesting 20 Lø  20 Ti  20 Fr  20 Sø  20 On AR 

Målselv 20 Fr Siste skoledag 
før jul 

21 Ma  21 To samling, 
Tromsø 21 To  21 Sø  21 Ti  21 Fr Fylkesting 

Skoleslutt 
 

21 Sø  21 On  21 Lø  21 Ma  21 To Skolefri 21 Lø  

22 Ti  22 Fr  22 Fr  22 Ma  22 On AR 
Lenvik 22 Lø  22 Ma  22 To   22 Sø  22 Ti  22 Fr Skolefri 

 22 Sø  

23 On  23 Lø  23 Lø  23 Ti  23 To  23 Sø  23 Ti  23 Fr RR 
Lenvik/Husøy 

23 Ma  23 On  23 Lø  23 Ma  

24 To  24 Sø  24 Sø  24 On  24 Fr  24 Ma  24 On  24 Lø  24 Ti  24 To  
 24 Sø  24 Ti  

25 Fr  25 Ma MT  URMT 
kommunestyre 25 Ma  25 To  25 Lø  25 Ti  25 To  25 Sø  25 On AR 

Bardu 25 Fr  25 Ma  25 On  

26 Lø  26 Ti  26 Ti  26 Fr  26 Sø  26 On  26 Fr  26 Ma  26 To  26 Lø  26 Ti  26 To  

27 Sø  27 On  27 On  27 Lø  27 Ma  27 To  27 Lø  27 Ti  27 Fr  27 Sø  27 On  27 Fr  

28 Ma RR 
Berg 28 To  28 To  28 Sø  28 Ti  28 Fr  28 Sø  28 On  28 Lø  28 Ma  28 To  28 Lø  

29 Ti      29 Fr  29 Ma  29 On  29 Lø  29 Ma  29 To  29 Sø  29 Ti  29 Fr  29 Sø  

30 On     30 Lø  30 Ti  30 To Kr.himmel 30 Sø  30 Ti  30 Fr  30 Ma  30 On  30 Lø  30 Ma  

31 To      31 Sø    AU 31 Fr     31 On  31 Lø     31 To     1 Sø  

Rosa= skolerute         URMT= Reg.Ungdomsråd Grønn= Troms fylkesting AR = Administrativt råd (rådmenn) RR = Regionrådet (ordførere+rådmenn) Rød= andre møtet hvor ordførere deltar AU = leder RR og AR+daglig leder 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 233 

Saksmappe: 2017/1103 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 18.10.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Nasjonale satsinger – Realfagskommune og Inkluderende barnehage- og 
skolemiljø 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 98/18 25.10.2018 

 

Vedlegg 
1  Søknad fra Dyrøy kommune om deltagelse i realfagsatsningen 
2  Kartlegging av status i deltagerkommunene i regionen som grunnlag for satsningen 

 

Saksopplysninger 
Dyrøy kommune er tatt opp i to store nasjonale satsinger fra Utdanningsdirektoratet sammen 
med våre samarbeidskommuner i regionen, Region Indre Midt-Troms (RIMT); Salangen, 
Lavangen, Bardu og Målselv. Det er nasjonal satsing på Realfag og Inkluderende barnehage og 
skolemiljø (IBS). Satsingene er sentrale i arbeidet med implementering av ny rammeplan og 
lærerplaner. Kompetansehevingen skal over tid resultere i endret praksis hos ansatte og øke 
kvalitet i arbeidet i kommunene. 
 
Nordavind Utvikling har fått i oppdrag av Rådmannen å koordinere satsingene i Dyrøy, herunder 
administrasjon, innkalling til møter, søknader, kommunikasjon og saksbehandling. Det er 
etablert to arbeidsgrupper, ei på realfag og ei på IBS. Begge arbeidsgruppene har deltatt på de 
nasjonale oppstartssamlingene, IBS i april og Realfag i mai. IBS skal gå over 5 semester (2 ½ 
år), mens Realfag skal gå over 3 semestre (1 ½ år). 
 
I Dyrøy ser vi det hensiktsmessig å se de nasjonale satsingene i sammenheng. I praksis betyr det 
at noe arbeid vil foregå felles, mens andre mer spesifikke deler vil foregå i de to gruppene. I høst 
skal en arbeide med kartlegge og erkjenne ståsted i barnehage og skole, både i forhold til realfag 
og miljø. Ut fra analysearbeidet vil vi bedre kunne si hva og hvilke områder som skal vektlegges 
i arbeidet. Kommunen skal utarbeide en plan for begge satsingene hvor utviklingsområder skal 
beskrives.  
 
29. august ble det gjennomført en felles oppstartssamling der alle ansatte i Dyrøy barnehage og 
på Elvetun skole deltok. Alle naturlige samarbeidsparter ble invitert; vaktmestre, renhold, PPT, 
helsesøster, barnevern m.fl. Ordfører og rådmann deltok også. I tillegg til at arbeidsgruppene 
hadde ansvaret for innhold og det faglige opplegget, var Vitensenteret i Tromsø delaktig i å 
gjennomføre kvelden. Utdanningsdirektoratet stiller krav om ei felles oppstartssamling for 
ansatte på IBS, mens Dyrøy kommune har valgt å koble begge de nasjonale satsingene der en ser 
gode sammenhenger.   
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 Realfagskommune 

Målet med satsingen i realfagskommune er at barn og unge skal bli enda bedre i naturfag og 
matematikk. 
 
For å kunne søke om å bli realfagskommune, er det gjennomført en regional analyse av status for 
arbeidet med realfag i barnehager og skoler. Denne gjelder altså alle fem kommunene (se 
vedlegg). Videre skal Dyrøy utarbeide mål for arbeidet med realfag med utgangspunkt i analysen 
og kunnskap om lokale forhold og behov. Målene skal gjelde for både barnehage og grunnskole. 
 
Kommuner som har fått tilskudd som realfagskommune må: 

 utvikle en lokal realfagsstrategi med politisk forankring 

 etablere og koordinere lokale nettverk for barnehage- og grunnskolelærere 

 legge til rette for at deltagerne i nettverkene skal spre kunnskap og erfaringer til kolleger 
på egen arbeidsplass 

 delta på felles fagsamlinger i regi av Utdanningsdirektoratet 

 rapportere på bruken av midler ved utgangen av 2018 

 rapportere på resultater knyttet til mål og innsatsområder i den lokale realfagsstrategien, 
ved utgangen av 2018 

Dyrøy har fått tildelt kr 272 000,- for deltakelse for  hele perioden.  

 

 Inkluderende barnehage- og skolemiljø. 

Utdanningsdirektoratet igangsatte denne satsingene i 2016 og Dyrøy er kommet med i pulje 3. 
Deltakelsen går fra 010818 – 3112 20, altså fem semestre. Målet er å styrke barnehagers, skolers 
og eiers kompetanse for å fremme trygge miljøer og forebygge, avdekke og håndtere mobbing og 
andre krenkelser. Det er ei forventning om ei varig praksisendring og ei kompetanseutvikling for 
de kommunene som deltar. 
 

Når en kommune blir tatt opp i programmet, forutsetter dette at det foregår et systematisk 
utviklingsarbeid i barehager og skoler i den enkelte kommune, at kommunen er med i et 
regionalt nettverk og deltar på nasjonale og regionale samlinger. Det å skape et inkluderende 
barnehage- og skolemiljø er sentralt i arbeidet med å implementere ny rammeplan og læreplan.  
 
Videre er det ei forutsetning at det tilsettes det en lokal ressurs person.  Denne prosessen ble i 
gangsatt i vår med utlysning og tilsetning. May Elin Hals er tilsatt i 40 % stilling som lokal 
ressursperson for Inkulderede barnehage og skolemiljø. 
Kommuner som blir tatt opp i satsingen får tildelt midler fra Utdanningsdirektoratet og det 
forutsettes at kommunen bevilger egne midler. Dyrøy har fått tildelt kr 520 000,- for hele 
perioden.  
 

 Økonomi 

I både Realfagssatsingen og IBS, forutsettes det at kommunene innvilger nødvendig økonomi for 
gjennomføring. For realfagssatsingen vil dette berøre 2018 og 2019, mens det vil være over tre år 
for Inkluderende barnehage og skolemiljø, altså 2018 – 2020. 
For å synliggjøre utgiftene er det satt opp et enkelt regneark, der en stipulerer økonomi. Her 
legges det også inn inntekter. Det vil være mulig å søke flere eksterne midler i løpet av perioden. 
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Nordavind Utvikling har, sammen med arbeidsgruppene, sendt tre søknader. Fra SalMar 
Kulturfond er det søkt og fått innvilget kr. 12 500,- for Dyrøy barnehage og kr. 12 500,- for 
Elvetun skole fra. Utdanningsdirektoratet har utlyst realfagsmidler for barnehager. Der har 
Nordavind Utvikling, på vegne av Dyrøy kommune, søkt om kr 358 503,- Dette er utstyr til lek 
og læring i barnehage knyttet til realfag. Søknaden vil bli behandlet i september.  
Økonomisk oversikt, stipulert

Inntekter, kommet fra; Realfag Kommentar IBS Kommentar
Udir, tildeling -272 000 perioden 010818-311219, 3 semester -520 000 perioden 010818-311220, 5 semester
Søknad tildeling SalMar Kulturfond -12 500 Søkt om kr 25 000 -12 500 Søkt om kr 25 000
Refkrav reise samling Gardermoen 7.-8. mai -12 699 Dyrøy kommune søker ref.krav. 
Søknad midler realfag Udir - Barnehage Søkt om kr 358 503 til Utdanningsdirektoratet.

Inntekter -297 199 -532 500

Utgifter til følgende; 
40 % stilling, ressursperson IBS 891 100
10 % stilling, ressursperson Realfag 133 665
15 % koordinering Realfag og 15 % IBS 200 498 334 163
Reiser nasjonale samlinger, 4 x 35 000 140 000 140 000
Lokale / regionale nettverk 60 000 60 000
Utstyr 100 000 100 000
Oppstartsamling 30 000 30 000
Uforutsette utgifter 100 000 100 000

Ugifter 764 163 1 655 263
466 964 1 122 763  

 

Administrasjonens vurdering 
Det er viktig at Dyrøy kommune jobber systematisk og langsiktig med kvalitet i oppvekst, både 
skole og barnehage. I kommuneplanens samfunnsdel er det slått fast at «Dyrøy skal være en 
kommune der barn og unge føler trygghet og trivsel slik at hver og en har mulighet til å utvikle- 
og utfordre seg.»  
 
I forslag til planstrategien står følgende; «En god barnehage og skole er svært viktig for våre 
barn og unge og deres framtid. Vi skal bestrebe oss på å gi dem det beste. Et godt 
utdanningstilbud er også viktig for å beholde og rekruttere innbyggere. Det arbeides kontinuerlig 
med strategi for å øke kvaliteten i arbeidet og sikre barn og elever det beste læringsutbytte». 
Disse programmene vil kunne bidra til å oppnå målsetningene i det kommunale planverket. 
 
Videre er det en styrke at en ser sammenhenger mellom barnehage og skole i den nye 
rammeplanen og nye læreplaner. Parallelt med disse nasjonale satsingene, bygges det også opp 
egne kompetanseprogram i regionen med universitet i Tromsø. 
 
Kvalitet i barnehage og skole er avgjørende for framtida, både i forhold til rekruttering av nye 
ansatte, men også valg unge familier gjør i forhold til hvor de vil bosette seg. For å nå mål og gi 
barnehage og skole nødvendig kvalitet både i innhold og fysisk tilrettelegging, må det investeres 
økonomi.  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Kommunestyret slutter seg til de nasjonale satsingene på Realfag og Inkluderende 

barnehage og skolemiljø som Dyrøy kommune er kommet med i.  
2. Kommunens egenandel på kr: 1 589 726 i prosjektperioden frem til 31.12.2020 

innarbeides i budsjettet for 2019 med kr. 800 000,- og kr. 789 726,- for 2020. 
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Ordførers innstilling: 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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Søknadsskjema - Realfagskommuner i pulje 4

Kommune*

Målselv

Fylke*

Troms

Organisasjonsnummer*

972418005

Søkerkommunens e-post*

postmottak@malselv.kommune.no

Kontaktpersonens navn*

Tove Fedje

Kontaktpersonens stilling*

Utviklingsveileder og regionkontakt
desentralisert kompetanseutvikling

Kontaktpersons e-post*

tove.fedje@malselv.kommune.no

Kontaktpersonens telefonnummer*

99105090

* Alle felt merket med stjerne må fylles ut

Kort begrunnelse for søknaden
Region Indre Midt Troms (RIMT) består av kommunene Målselv, Bardu, Lavangen, Salangen og
Dyrøy. Region Indre Midt Troms er en barnehage- skoleregion som samarbeider om å skape gode
og inkluderende barnehage- og skolemiljøer for barn og unge. Arbeides ledes av regionkontakt for
barnehage og for skole samt ressurspersoner i deltidsstillinger. RIMT har til sammen 17 barnehager og
14 skoler. Det er til sammen 1777 grunnskoleelever i de fem kommunene. Vi har arbeidet systematisk
med kompetanseutvikling av de ansatte i skolen de siste årene: Gjennom deltagelse i pulje 1 i VFL,
implementering av LP-analysemodellen, Ny GIV og skolebasert kompetanseutvikling i UIU har skolene
beveget ser mer og mer i retning av å bli lærende skoler. Vi er på ingen måte i mål, men alle skolene
har tatt kollektive arbeidsmetoder i bruk og en større del av fellestiden til personalet handler nå om
pedagogiske problemstillinger. Barnehagene har blitt en del av regionen og har de siste årene deltatt
sammen med skolen på kompetanseutvikling på begrepsopplæring. De to siste årene var vi vært i den
nasjonale satsningen «Språkløyper» og deltatt som Språkkommuner i pulje 1. I språkkommunearbeidet
har vi etablert samme struktur for læring i barnehagene som vi har i skolene; - Alle enheter har
utviklingsgrupper som består av ledere og utvalgte ressurspersoner som har som oppgave å støtte leder
i å lede arbeidet i organisasjonen (barnehage- og skolebasertkompetanseutvikling) - Vi har etablert
flere nettverk: for utviklingsgruppene, for utvalgte pedagoger som leder arbeidet med f.eks. overgangen
mellom barnehage og skole etc. - Felles ledernettverk for barnehage og skole som arbeider med
rammeplan og læreplan. Målet er å legge til rette for å se sammenhengene mellombarnehage og skole
og utvikle en felles kultur som arbeider mot samme mål - Ansatte fra PPT deltar sammen med oss i
arbeidet i nettverkene - Barnehage- og skoleeier er tettere på arbeidet - Vi har lærerspesialister i norsk
og realfag som støtter arbeidet ute på skolene og bidrar med spredning av sin kompetanse i nettverkene.

Målsettinger for videre arbeid med realfag i kommunen. (Hentes fra Analyseverktøy
for status for arbeid med realfagene i kommunen).
Målsettingene våre for videre arbeid med realfag er: - Å bruke den språklige kompetansen personalet
har tilegnet seg inn i arbeidet med fagområdene i rammeplanen i barnehagen og i arbeidet med
realfagene i skolen. Det er viktig for oss å fortsette arbeide med utgangspunkt i språkets betydning
for å gjøre erfaringer med realfag i barnehagen og lære realfag i skolen. - Barnehagen skal legge til
rette for at barna tidlig får erfaringer med realfag. Arbeidsmetodene som velges må ha en utforskende
tilnærming og undringen må stå i sentrum. Språket er viktig å ivareta når en skal utforske og undre
seg over hvordan ting henger sammen. Målet er å stimulere til og vekke interesse for realfagene
allerede i barnehagen – og da er det viktig at alle bar får rikelig erfaring fra fagområdene som handler
om realfagene. - Begynneropplæringen i skolen skal ha fokus mot å utvikle gode språklige ferdigheter
i arbeidet med realfagene. Samtale, lesing og skriving må skje på fagenes premisser. Målet er å
utvikle ferdighetene og fagkunnskapen hos elevene. Praktisk og utforskende matematikkopplæring må
kombineres med matematiske samtaler hvor en opptatt av prosessen og ikke av riktig/galt svar. Målet
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er å utvikle forståelse i realfagene. - I den fortsettende læringen på barnetrinnet og på ungdomsskolen
må opplæringen preges av at opplæringen er praktisk, variert og relevant. Elevene må få være aktive i
fagene, få undre seg, utforske, prøve ut etc. - Å arbeide med realfagene i tett sammenheng med arbeidet
med læreplanfornyelsen i skolen. Arbeidet må starte med den overordnede delen hvor vi må arbeide
med verdigrunnlaget, med prinsipper for læring, utvikling og danning og med prinsipper for skolens
praksis. Målet er at vi gjennom disse prosessene øker de ansatte kompetanse slik at alle erkjenner at
en må integrere det sosiale arbeidet i det faglige arbeidet – og at dette kan gjøres gjennom varierte,
relevante og praktiske arbeidsmetoder hvor språk og fagkunnskap går «hånd-i-hånd».

Kort orientering om plan for organisering og innhold i lokalt realfagsnettverk
Vi er i en prosess hvor vi arbeider grundig med å analysere skolens resultater/data. Vi tar utgangspunkt
i kartleggingene på de laveste trinnene, på nasjonale prøver og elevundersøkelsen. Vi sammenstiller
resultatene og ser etter sammenhenger. Dette gjøres i prosess med alle ansatte som en del av det
å avklare ståsted før vi går i gang med videre kompetanseutvikling dvs. HVOR ER VI og HVOR
SKAL VI? Det foregår mye læring i disse prosessene og flere erkjenner at skolens data ikke er gode
nok at praksis må endres. Kompetanseheving av ansatte må til for å endre praksis – og denne
kompetansehevingen foregår i nettverkene og i mellomarbeidene. Vi gjennomfører alle nettverk
etter modellen FØR – UNDER – ETTER hvor målet er at det alltid skal sendes ut forberedelse før
nettverkene – og deltakerne skal ta hjem etterarbeid etter nettverkene. Mellomarbeidet på den enkelte
enhet må støttes av lærerspesialistene og ressurspersonene som er ansatt i regionen. Vi må tett på
praksis ute i klasserommene. Dette kan gjøres med felles planlegging, gjennomføring og evaluering av
undervisningen. Ledelsen og utviklingsgruppene må eie og lede arbeidet.

Navn på samarbeidende kommuner om nettverksarbeid
Målselv samarbeider med fire andre kommuner I et regionssamarbeid for barnehage- og skole. Dette
er beskrevet I innledningen I søknaden. Vi har flere nettverk sammen og deler på utviklingsveileder og
ressurspersoner som arbeider I skole og barnehage.

Andre opplysninger som er relevante for søknaden
Vi har sendt inn et felles analyseskjema for alle de fem kommunene. Vi samarbeider om mye og
resultatmessig skiller ingen av kommunene seg ut. Vi har de samme utfordringer I realfagene og ønsker
å arbeide med å løse disse I fellesskap.

41



 
 

 

           

Analyseverktøy for status for arbeid med realfagene i de fem 
kommunene/regionen 
Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. 
 
Analyseverktøy for realfagene i kommunen er et refleksjons- og prosessverktøy som kommunen skal 
benytte som utgangspunkt for søknaden. Ved å sammenstille datagrunnlag, vurderinger av egne 
rammebetingelser og kompetanse skal analysen bidra til en forståelse av kommunens 
forbedringspotensial og konkrete utviklingsområder innenfor realfag. Med realfag menes 
barnehagens arbeid med fagområdene «Antall, rom og form» og «Natur, miljø og teknikk», og fagene 
matematikk og naturfag i grunnskolen. På grunnlag av analysen skal kommunen sette opp mål for 
ønsket fremgang på de områdene der kommunen har avdekket særlige svakheter, eller på områder 
der kommuner med gode resultater ønsker ytterligere forbedring. 
 
Analyseverktøyet består av fire deler (A-D) som samlet skal gi et bilde av kommunens vurdering av 
dagens situasjon for realfagene i kommunen og målsettinger for satsingen:  

 
 

A 

Resultater og 
vurderinger av 

rammebetingelser, 
kompetanse og egne 

satsinger 

B 

Kommune-
representanter 

vurderer kommunen 
opp mot "tegn på 

god praksis" 

C 

Samlet vurdering av 
dagens situasjon i 

kommunen 

 

 

D 

Konklusjoner og 
målsettinger for 

videre arbeid med 
realfag i kommunen 
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A. Resultater og vurderinger av rammebetingelser, kompetanse og egne 
satsinger 

Kort oppsummering av de fem kommunenes resultater og vurderinger av rammebetingelser, 
kompetanse og egne satsinger. Aktuelle data for vurderingen kan være: 
 
- Eksamensresultater på 10. trinn i matematikk og naturfag 
Eksamenskarakterene i de fem kommunene viser at vi må gjøre en innsats med realfagene. Arbeidet må 
starte allerede i barnehagene med at det legges til rette for at barna får flere erfaringer med realfagene 
og at flere blir motivert og interessert i å lære i disse fagene. 
 
- Resultater fra nasjonale prøver og kartleggingsprøver 
Mange elever på midten, for få elever på de høyeste nivåene og for mange på laveste nivå. 
Det er tendens til at flere og flere elever strever med fagene på mellomtrinnet allerede. Det kan synes 
som om begynneropplæringen blir for teoretisk og at algoritmer læres uten at forståelsen følger med. 
  
- Rammebetingelser for arbeidet med realfagene i kommunens barnehager og skoler 
Dette er et fagområde som det ikke har vært satset på tidligere her hos oss (alle fem kommunene). Både 
barnehage og skoler trenger en del nytt materiell som igjen vil bidra til (med kompetansepåfyll) at 
lærere tar varierte og praktiske arbeidsmetoder i bruk. Noen av tidlig innsatsmidlene må brukes i 
matematikk på de laveste trinnene. Det bør også opprettes kontakt med f.eks. det lokale næringslivet, 
ungt entreprenørskap etc. for å gjøre fagene mer attraktive og mer interessante for flere barn og elever.  
 
- Kompetanse i realfag hos ansatte i barnehage og grunnskole i kommunen 
En del lærere i skolen har tatt videreutdanning i matematikk og naturfag, men det er ikke fulgt opp at 
disse lærerne tar i bruk den nye kunnskapen i arbeidet med elevene. Ser vi noen endringer i 
læringsutbyttet hos elever som har lærere med ny videreutdanning i fagene eller fører ikke denne 
videreutdanningen til at elevene lærer mer? 
Pedagogene i barnehagene har ikke videreutdanning i fagområdene som handler om realfag.  

 
- Deltakelse i lokale, regionale og nasjonale satsinger 
Vi har hatt fokus på språk, lesing og skriving de siste fem årene. Vi er språkkommuner. Vi ønsker nå å 
arbeide grundig med realfagene, men ha kompetansen om språk, lesing og skriving med oss inn i dette 
arbeidet. Matematiske samtaler, utforskende samtaler samt problemløsning har mye språk i seg og er 
også viktig for å utvikle forståelse, se sammenhenger og fatte interesse i realfagene.  
Vi har gode strukturer og flere nettverk som vil videreføres inn i arbeidet med realfagene. 

 
- Dialog og samhandling i overgangen mellom barnehage og skole, mellom ulike trinn i grunnskolen, 

og mellom grunnskole og videregående opplæring 
Vi har arbeidet mye med overgangene i språkkommunearbeidet. Vi har også samarbeid med 
videregående skole om overgangen dit. I forbindelse med læreplanfornyelsen vil progresjon være veldig 
aktuelt og da vil naturlig overgangene mellom barnehage og skole bli aktuelt og mellom alle trinnene i 
grunnskolen. Vi er på jakt etter den røde tråden og sammenhengen i hele løpet.  
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B.  Kommunerepresentanter vurderer kommunen opp mot tegn på god praksis 

I denne analysen skal representanter for kommunen vurdere status: 

Grønn: Kommunens praksis er god 

Gul: Kommunens praksis må bli bedre 

Rød: Kommunens praksis må endres - tiltak er nødvendig  

For å krysse grønt bør kommunens praksis jevnt over være god, men ikke nødvendigvis perfekt. 

Vurderingen kan være et grunnlag for felles drøfting og analyse av tilstanden i egen kommune. Når 
vurderingen av kommunens praksis er gjennomført, bør resultatene oppsummeres. Oppsummeringen 
skal gi et bilde av hvordan den nåværende situasjonen i kommunen ser ut sammenliknet med ønsket 
situasjon. I oppsummeringen krysses det av på et felles skjema for en samlet vurdering fra 
representantene. 
 
Antall representanter: 
 

44



 
 

 

Kommunen har utarbeidet en helhetlig plan for arbeid med realfag i barnehage og skole   X 

Kommunen har en plan for barnehagenes arbeid med fagområdet «Antall, rom og form»   X 

Kommunen har en plan for barnehagenes arbeid med fagområdet «Natur, miljø og 
teknikk» 

  X 

Kommunen har mål for matematikkopplæringen i skolen    X 

Kommunen har mål for naturfagsopplæringen i skolen   X 

Kommunen har tilstrekkelig kompetanse til å koordinere arbeidet med matematikk  X  

Kommunen har tilstrekkelig kompetanse til å koordinere arbeidet med naturfag  X  

Kommunen følger systematisk opp arbeid med realfag i barnehager og skoler     X 

Kommunen støtter systematisk ledelsens arbeid med utvikling av pedagogisk praksis i 
den enkelte barnehage og på den enkelte skole 

X   

Ansatte i barnehagene deltar i etter- og videreutdanning innenfor realfag   X 

Lærere deltar i etter- og videreutdanning i matematikk X   

Lærere deltar i etter- og videreutdanning i naturfag X   

Kommunen har etablert nettverk for lærere som underviser i matematikk   X 

Kommunen har etablert nettverk for lærere som underviser i naturfag   X 

Kommunen har etablert nettverk for barnehagelærere som arbeider med realfaglige 
fagområder 

  X 

Kommunen har etablert samarbeid med lokalt næringsliv for å fremme realfaglig 
kompetanse hos barn og elever 

  X 

Ungdomsskolene i kommunen tilbyr realfagsrelaterte valgfag  X  

Kommunen og fylkeskommunen har etablert et samarbeid mellom ungdomstrinn og 
videregående opplæring når det gjelder forsert skoleløp i realfag 

  X 

Kommunen har deltatt/deltar i nasjonale satsinger som fremmer barn og unges 
kompetanse i realfag 

  X 

Hvilke satsinger er dette: 
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C. Samlet vurdering av dagens situasjon i kommunene/regionen 

Her oppsummeres vurderingene i del A og B. Sentrale spørsmål er: Hvor gode er vi nå? Hvordan vet vi 
det? Hvor gode kan vi bli? Hva må vi gjøre for å komme dit? 
 

Sterke sider (Strengths): 
Gode strukturer og rammer for arbeidet i regionen 
Utviklingsveileder og ressurspersoner med kompetanse på å lede og gjennomføre prosesser i barnehage og 
skole 
Godt samarbeid mellom de fem kommunene, aktive barnehage- og skoleeiere som er tett på og involvert i 
arbeidet 
Engasjerte ledere i barnehage og skole 
Lærerspesialister med kompetanse i norsk og realfag på alle skoler 
Mange motiverte ansatte 
 
Samlet vurdering av kommunene/regionens sterke sider: 
God struktur, god prosessledelse, engasjerte ledere på alle nivåer, mange motiverte ansatte som ønsker å 
videreutvikle barnehage og skole. 
 

Utfordringer (Weaknesses): 
Lite ressurser på ledelse på kommunenivået (små kommuner med lite kapasitet på skoleeiernivået) 
Mange oppgaver for styrerne og rektorene (enhetsledere) og dette tar en del av fokus vekk fra å lede det 
pedagogiske arbeidet 
Mange pedagoger arbeider teoretisk med realfagene (lærebøker og oppgaver og lite utforsking og 
problemløsning) 
Kulturendring med tanke på arbeidsmetoder i realfagene 
Liten kompetanse på realfag i barnehagene 
 
Samlet vurdering av kommunene/regionens utfordringer: 
Svak på ledelse 
Mye bøker og teori i skolen 
Liten kompetanse i barnehagen 
 

Muligheter (Opportunities): 
God prosessledelse i regionen 
Faglig kompetent på å lede utviklingsarbeid; forankring, utprøving og vedlikehold = implementering 
Nettverksstruktur er etablert 
Gode relasjoner mellom de ansatte i regionen, i skolene og i barnehagene = TRYGGHET 
Systematikk 
 
Samlet vurdering av kommunene/regionens muligheter: 
God kompetanse i regionen, relasjoner et etablert, gode strukturer og etablere nettverk 
 

Trusler (Threaths): 
Utfordring med å få utviklingsarbeidet til å bli en naturlig del av barnehagenes og skolenes driftsoppgaver 
dvs. dette er ikke noe «ekstra», men det barnehage og skole skal ha fokus på hele tiden. Det er oppgavene 
til skolen og barnehagen å arbeide i samsvar med rammeplan og læreplan.  
Skoleeier må etterspørre utviklingsarbeidet i rektor og styrermøter dvs. det må settes på agendaen som en 
av de viktigste sakene, viktigere enn økonomirapportering og budsjettarbeid! 
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Når skoleeier ikke gjør dette i tilstrekkelig grad, kan utviklings- og pedagogisk arbeid blir nedprioritert og 
komme etter økonomi - og budsjettarbeid og det er en stor trussel! 
 
 
Samlet vurdering av trusler for kommunene/regionens arbeid med realfag: 
Må etterspørres av barnehage- og skoleeier og prioriteres som den viktigste oppgaven dvs. elevenes 
læringsutbytte – både sosialt og faglig. 
 

 
 
 

D. Konklusjoner og målsettinger for videre arbeid 
Etter drøftinger med alle som har deltatt i undersøkelsen, formuleres konklusjoner og målsettinger for 
videre arbeid med realfag i kommunene/regionen:  
 

Vi ønsker å videreføre det gode arbeidet med språk, lesing og skriving inn i arbeidet med realfagene i 
barnehage og skole. Vi skal legge stor vekt på å anvende språket (muntlige ferdigheter) som 
grunnleggende ferdighet i arbeidet med realfagene. Vi skal ta i bruk utforskende samtaler og metoder og 
skape engasjement og interesse for realfagene.  
 
Personalet i barnehage og skole skal arbeide i nettverk hvor målet er å utvikle en felles forståelse for 
betydningen av å gi barn og unge erfaringer og læring i realfag. Praktiske, varierte og relevante 
arbeidsmetoder skal tas i bruk. Målet er å øke både barn, unge og ansatte sin kunnskap, forståelse og 
ferdighet i realfagene. 
 
Vi skal arbeide grundig med fagområdene i rammeplanen og fagene i læreplanen.  
 
Vi gleder oss! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

47



 

Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 263 

Saksmappe: 2018/891 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 18.10.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Studiesenteret Midt-Troms – Søknad om dekning av utgifter til første skoleår 
for grunnskoleutdanning 1 – 7, Universitetet i Sørøst Norge 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 99/18 25.10.2018 

 

Vedlegg 
1 Søknad om tilskudd for dekning av utgifter 

 

Saksopplysninger 
Med bakgrunn i en økende mangel på lærere de neste årene, noe som også vil bli merkbar i 
distriktene, har Studiesenteret etablert en avtale med Universitetet i Sørøst Norge om et 
tilrettelagt tilbud av Grunnskoleutdanning (mastergrad) 1-7 mede studiesamlinger på Finnsnes 
og øvrig tilrettelegging med undervisning på nett og arbeid i kollokviegrupper.  
 
Merutgifter for å få på plass et slikt tilrettelagt studie, beløper seg til kr. 850 000,- for første 
studieår, og noe mindre de påfølgende år. Studiesentret forsøker finansiere deler av dette, 
gjennom søknad til Troms Fylkeskommune. Dette er foreløpig uavklart. Men for å sikre oppstart 
som planlagt ble det fremmet en om søknad garanti fra Midt-Troms regionråd, som i sin 
behandling anbefalte at søknad ble fremmet de enkelte deltagerkommunene i regionen. 
Regionrådet anmodet samtidig kommunene å bidra slik at studiet kunne igangsettes. 
 
Blant annet med bakgrunn i de sterke signalene fra Regionrådet ble studiet igangsatt høsten 2018 
hvor 29 studenter nå har påbegynt studiet, derav en fra Dyrøy. 
 

Administrasjonens vurdering 
 
Rådmannen ser et desentralisert tilbud slik det her legges opp til, som et viktig tiltak som kan 
bidra til å sikre rekruttering av lokale studenter til lærerutdanningen. Erfaringer viser at ca. 90 % 
av lokalrekrutterte studenter blir og jobber i regionen i flere år etter endt studie.  
 
Samtidig er det viktig å understreke at finansiering av et slikt studie, ikke er en kommunal 
oppgave. Regionrådet har i sitt vedtak i saken understreket dette, og signaliserer at det må 
igangsettes et arbeid med sikte på en fullfinansiering innenfor den etablerte studiefinansieringen 
på statlig nivå. 
 
Men for å sikre at studie kan gjennomføres det første året slik det nå er lagt opp til, anbefaler 
rådmannen at Dyrøy kommune bidrar som omsøkt. Kostnadsfordeling er gjort i tråd med 
regionrådets omforente fordelingsnøkkel, hvor Dyrøy kommunes andel utgjør kr. 47 260,-.  
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Dersom Troms Fylkeskommune bidrar med økonomisk støtte til tiltaket, vil Dyrøy kommunes 
andel bli redusert tilsvarende ut fra samme fordelingsnøkkel. 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Dyrøy kommune yter et tilskudd på inntil kr. 47 260,- til Studiesenteret Midt Troms som 

andel for finansiering av 1. studieår desentralisert lærerutdanning. 
2. Beløpet innarbeides i budsjettet for 2019 
 

Ordførers innstilling: 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 

49



50



51



52



 

Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 223 

Saksmappe: 2018/44 

Saksbehandler: Helene Sætherskar 

Dato: 17.10.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Diverse tilskudd - formannskapets post 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 100/18 25.10.2018 
   

 

Vedlegg 
1 Søknad om støtte til Finnsnes Volleyballklubb 
2 Søknad om støtte til kjøp av bilcrossbil 
3 Søknad om støtte til Bli kjent tur 7-10 klasse ved Elvetun skole 

 

Saksopplysninger 
Kommunen mottar gjennom året en rekke søknader om støtte pr. telefon eller brev. Rådmannen 
avslår de fleste søknader direkte. De søknader med direkte relevans for vår kommune, region og 
noen tilfeller søknader fra nasjonale organisasjoner legges frem for politisk behandling. 
 
Til dette formannskapsmøte legges det frem følgende søknader: 
 

 Søknad om støtte til Finnsnes Volleyballklubb.  
 Søknad fra Tim Hommel om støtte til kjøp av bilcrossbil 
 Søknad fra Elevrådet ved Elvetun skole angående Bli kjent tur for 7-10 klasse 

 
 

Administrasjonens vurdering 
Administrasjonen ber formannskapet ta stilling til søknaden. 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 

Ordførers innstilling: 
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Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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Fra: Julie Lilleng (julielilleng@hotmail.com)
Sendt: 02.10.2018 16:51:40
Til: Dyrøy kommune postmottak
Kopi: 

Emne: Søknad om støtte til Finnsnes Volleyballklubb
Vedlegg: 42803082_470314186791014_6795496306543427584_n.jpg
Hei! 

Mitt navn er Julie Lilleng, og jeg er ei 20 års gammel jente fra Brøstadbotn som spiller volleyball i 2. divisjon
for Finnsnes VBK. I denne sammenhengen ønsker laget jeg spiller for å søke midler for reising og påmelding
til diverse turneringer. Vi er 4 jenter fra Brøstadbotn som hver mandag og onsdag pendler til Finnsnes for å
trene for og kunne hevde oss i divisjonen.

21.‐ 23. September spilte damelaget Nord‐Norgesmesterskap og kom ubeseiret til finalen der vi spilte jevnt
mot et lag som er i en divisjon over oss. Målet vårt er å hevde oss i 2. divisjon og nå en pallplass i hver
turnering og til slutt vinne 2. divisjon for region nord. For å gjøre dette vil det være utgifter i hver turnering,
da vi må reise til Alta, Myre, Sortland og Tromsø for å spille turneringer i helgene. Vi er et lag som er gamle,
erfarne spillere blandet med unge, målbevisste jenter og er sultne på seier. 

Vi håper dette høres ut som en sak dere ønsker å ta del i, da for oss damer vil støtten bety så mye! Om det
skulle bli aktuelt å støtte oss, vil vi med glede reklamere for deres firma ved å trykke logo på våre drakter! 

Med vennlig hilsen Julie Lilleng.
Julielilleng@hotmail.com
418 40 990 
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Fra: Tim Hommel (tim.hommel02@gmail.com)
Sendt: 17.09.2018 21:38:25
Til: Dyrøy kommune postmottak
Kopi: 

Emne: Egen bilcrossbil
Vedlegg: 

Hei Dyrøy Kommune
Jeg har hadd en stor drøm om å en gang sitte bak rattet til en bilcrossbil og kjøre et løp. I år har jeg endelig fådd sjangsen til det og
jeg var kjempefornøyd. Måtte betale mye for lisenser og utstyr. Og for å kunne drømme den drømmen min trenger jeg en egen bil. Og
jeg har ikke den store lommeboken. Så jeg hville spørre dere om dere kunne bidra meg med kjøp av egen bilcrossbil. Hville vært
VELDIG takknemmelig.
Mvh Tim.
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Kenneth Jakobsen 

Elevrådet ved Elvetun skole 

Brøstadbotn, 9311                                                                                                           09.10.18 

 

 

Dyrøy kommune 

 

 

De siste årene har vår skole dratt på bli-kjent tur til Målselv fjellandsby. 

 

Dette har vært en tradisjon slik at vi fra 7-10 klasse kan bli bedre kjent med hverandre. Det å 
stå på slalåm sammen er en kjempe fin mulighet for alle å bli bedre kjent samt at vi får vært i 
fysisk aktivitet  

De to siste årene har vi ikke dessverre ikke hatt rå til å dra på bli kjent tur  

 

Vi søker derfor om støtte fra dere i kommunen 

 

På forhånd takk 
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